Enigt vandråd for Randers Fjord
Efter en koncentreret og målrettet indsats i vandrådet har vandløbene i oplandet til Randers Fjord nu
udsigt til at få en bedre miljøtilstand. Et enigt vandråd har sagt ja til det forslag til indsatsplan, som 11
kommuner i oplandet har udarbejdet i tæt samarbejde med vandrådet.
Vandrådet, som har arbejdet med planlægning af vandløbsindsatser siden slutningen af marts i år, har haft en
bred sammensætning af repræsentanter fra 20 grønne organisationer og erhvervsorganisationer. Det er
således et meget bredt sammensat vandråd, der nu står bag et samlet forslag til indsatsplan. Forslaget skal
sendes til Naturstyrelsen, som udarbejder den endelige plan.
Bedre vandløb
Der er i alt peget på indsatser i 340 km vandløb. Desuden foreslås 52 spærringer fjernet og et
okkerrensningsanlæg etableret. Hele indsatsen holder sig indenfor Naturstyrelsens økonomiske ramme på 53,4
mio. kr. Indsatsen bliver gennemført i perioden 2016-2021.
Kommunerne har planlagt indsatsen ud fra en liste over vandløb, som er i risiko for ikke at kunne opnå en god
miljøtilstand inden 2021.
Ved fortrinsvis at anvende billige virkemidler og udvælge vandløb med godt fald, er det lykkedes at
sammensætte et forslag til indsatsprogram, der giver meget miljø for pengene og omfatter mange flere
kilometer vandløb og væsentligt flere spærringer end Naturstyrelsens mindstekrav.
Indsatsen vil resultere i, at der kommer flere fisk i vandløbene i oplandet til Randers Fjord, blandt andet i
mange af de større og mindre tilløb til Gudenåen. Den største enkeltindsats er at fjerne spærringen ved
Vestbirk Vandkraftværk, som lukker op for fiskenes adgang til over 190 km vandløb.
Udtalelse fra vandrådet
Som afslutning på arbejdet med et forslag til indsatsplan for vandløbene i oplandet til Randers Fjord har
vandrådet lavet en udtalelse til Miljøministeren.
Overordnet finder vandrådet, at processen og samspillet med kommunerne har været god og konstruktiv.
Endvidere har vandrådet nogle bemærkninger til det fremtidige vandplanarbejde.
En af bemærkningerne er, at ændret vandløbsvedligeholdelse fremover bør indgå i kataloget over virkemidler til
forbedring af vandløbenes tilstand. Betegnelsen ”ændret vandløbsvedligeholdelse” dækker over en bred vifte af
handlemuligheder. Heri ligger også muligheden for at ændre på tidspunkt eller metode for vedligeholdelse. Valg
af løsning afhænger af situationen i det enkelte vandløb.
En anden bemærkning drejer sig om spærringen ved Tangeværket, som ikke var på listen over spærringer,
som kunne indgå i indsatsprogrammet. Her opfordres til, at staten tager stilling til hvad der skal ske ved
spærringen ved Tange.
Baggrunden for Vandrådet
I foråret 2014 blev der nedsat et vandråd for at rådgive kommunerne i oplandet til Randers Fjord om
vandløbsindsatsen. Vandrådets medlemmer repræsenterer landsdækkende og lokale organisationer og
foreninger, der har benyttelse og beskyttelse af vand som formål. Viborg Kommune er af Gudenåkomitéen
udpeget som sekretariatskommune, og har varetaget mødeledelsen.
Oprettelsen af vandråd er et nyt initiativ fra den tidligere miljøminister Ida Auken for at forøge inddragelsen af
interessenter og medejerskabet i arbejdet med vandplanerne. Arbejdet har foregået over kort tid, da vandrådet
blev nedsat i slutningen af marts måned, og efter fire møder og en ekskursion afsluttede sit arbejde med en
samlet anbefaling den 25. september.

Godt samarbejde
På trods af det store tidspres har arbejdet i vandrådet fungeret godt.
”Viborg Kommune har som sekretariatskommune fået positive tilbagemeldinger om samarbejdet i vandrådet,
hvor medlemmerne har arbejdet konstruktivt og lyttet åbent til hinandens synspunkter”, siger Jørgen
Jørgensen, chef for Natur og Vand i Viborg Kommune og mødeleder på vandrådets møder.
”Alle har været indstillet på at løse opgaven på bedst mulig vis, der har været god opbakning til de forslag
kommunernes embedsfolk er kommet med, og vandrådets medlemmer ønsker at ordningen skal fortsætte.”
Vandrådet ønsker også, at ordningen fremover bruges i andre sammenhænge, herunder i Gudenåkomiteen,
der er et samarbejde mellem de kommuner, der ligger langs Gudenåen. Vandrådet opfordrer derfor
Gudenåkomiteen til at bruge vandrådet fremover.
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